
 

 
Brussel, 20 oktober 2016 
  

 
Werknemers beter betrekken bij innovatie  in de onderneming 
 

Als reactie op het grote banenverlies in de industrie groeide de aandacht voor de transformatie 
van ons industrieel weefsel de voorbije jaren exponentieel. Tegelijk evolueren materialen, 
technologie,vragen van klanten constant. Ondernemingen moeten zich snel kunnen aanpassen 
aan de veranderende markt, nieuwe producten lanceren, nieuwe diensten op poten zetten. 
Ook de klimaatproblematiek, de energieschaarste, de vergrijzing, de mobiliteitsproblemen 
dwingen tot innovatie. Dit houdt grote uitdagingen in voor werknemers en ondernemingen. 
De focus ligt momenteel echter veel te sterk op de ondersteuning van technologische 
innovaties. Terwijl de impact van deze evoluties op werknemers onderbelicht blijft. Daarom 
lanceert het ACV vandaag een website met tools om vanuit werknemersperspectief te werken 
rond innovatie. 
 

In opvolging van het Groenboek Industrie dat het ACV in 2014 voorstelde, ging het ACV aan de 
slag om werknemers sterker te betrekken bij innovatie. Want inspraak van werknemers in 
innovatieprocessen is zelden meer dan een verplicht nummer. Nochtans beschikken werknemers 
vaak over heel wat kennis, inzichten en ideeën die kunnen helpen om de toekomst van de 
onderneming veilig te stellen. Werknemers hebben de nodige praktijkervaring om de manier van 
werken kritisch in vraag te stellen. Zij kennen ook de troeven en zwakke plekken van de 
onderneming .En ze kunnen als geen ander inschatten welke impact bepaalde maatregelen 
concreet hebben op jobs, loopbanen en omgeving. Werknemers moeten dus meer stem 
krijgen als er in ondernemingen over innovatie wordt nagedacht. De toekomst van de industrie 
in Vlaanderen kan en mag niet enkel in handen van managers en professoren liggen.  
 

Daarom ontwikkelde het ACV een website met syndicale tools en methodieken  die de bijdrage 
van werknemersvertegenwoordigers aan innovatie moet versterken: www.acv-over-
innovatie.be  De website reikt is er voor vakbondsafgevaardigden die in hun onderneming over 

innovatie willen meepraten   

  
 

Meer info: Dries Delissen-Jacobs, 0473 66 70 90 
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